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ILUSTRfsslMOSENHOR PRESJDENTE
E SENHORESMEMBROS DA COMJSSÃODE
LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA~ESTRUTURADE
TRANSPORTES
(DNIT)- MINISTÉRIODOS TRANSPORTES
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CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A., pessoa jurídica de

direito privado, estabelecida em São Paulo/SP,na Rua Bela Cintra n° 24, 1°
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.584.223-00)1-38,por seu
representante infra-assinado,vem à presença de VossasSenhorias,não se
conformando com determinadas exigências do Edital de Pré-Qualificação
de Concorrência n° 477/2005-00,oferecer, com fundamento no artigo 41,
parágrafos 1°e?, da Lei n° 8.666,de 21 de junho de 1.993,antes da entrega
das propostas,a presente
IMPUGNAÇÃO

Termosem que,
P. deferimento.
São Paulo, 13 te
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1- OS FATOS
1.1. A IMPUGNANTE,
tradicional e conceituada empresa empreiteira de
obras, pretendendo participar do certame em epígrafe, tomou
conhecimento dos termosde seu Ato Convocatório.
1.2. Entretanto, com a leitura dos termos do Edital notou a existência de
ilegalidades no que se refere à qualificação técnica (item 14.4,alínea C).
1.3. A IMPUGNANTE
oferece a presente não só em razão das ilegalidades
mencionadas, mas também porque, caso seja vencedora do certame, não
quer se ver envolvida em discussão acerca da legalidade do contrato
administrativo eventualmente firmado, o qual pode vir a ser questionado,
inclusivepelo Tribunalde Contas da União (artigos59, parágrafo único e 90,
ambos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993).

1.4. Por tudo issoé que, tendo em vista as exigências contidas no Edital,
com as quais não concorda, passaa IMPUGNANTE
apresentaras suasrazões.
II - AS RAZÕES

Os quantitativosexigidos e a limitação ao número de atestados
11.1.

Os lotes de serviçosestipuladosna alínea C do item 14.4, determina

que deve ser comprovada
quantitativos mínimos:

a execução

dos seguintes serviços em

. Concreto betuminoso usinado a quente com polímero (CBUQp)e/ou
C.P.A.- 38.500,00T;

. Tratamento superfICialsimples e/ou tratamento superficial duplo 500.000,00 m2;

. Reciclagem com adição/incorporação de cimento e/ou cal 66.000,00ma.
11.2. Ocorre que, tais quantitativos são muito elevados sem que haja
qualquer explicação técnica para justificar sua fixação e uma vez
evidenciada a capacidade da licitante na execução de serviçosemelhante
ao licitado, ainda que em quantidades diversasdas solicita~as pelo Edital,
verificado está que tem tant~abilidade para realizar o eséopo do futuro
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contrato quanto outras empresas que tenham atingido os quantitativos
exigidos.
11.3. Além disso,o foco da comprovação de qualificação técnica deve ser
efetivamente verificar a capacldade-técnlca da concorrente, ou seja, sua
experiência e gabarito profissional,a fim de que seja demonstrado seu êxito
na execução de serviçossimilarese comQgtfvelscom aqueles objeto do
instrumentoconvocatório e, também, para que seja encontrada a empresa
que oferece as melhorescondições de contratação para a Administração.
11.4.

Osargumentosarticuladostêm respaldoInclusIvena Lei8.666/93,que

veda excressamente a exigência dos quantitativos mfnimos, nos seguintes
termos:
"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á:

II - Comprovação de aptidão para desenvolvimento de
atividade pertinente e compatível (...) com o objeto da
licitação(...).
Parágrafo 7°. A comprovação de aptidão referida no inciso II
deste artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e
serviços, será feita por atestados...limitadasas exigências a:
a) quanto à capacitação técnico-operacional: comprovação
do licitante de possuirem seu quadro permanente, na data da
licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes,limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exiaências de auantidades mínimas ou
prazos máximos;"

11.5.Observe-seas palavras da doutrina ao comentar o dispositivoacima
citado:

"...A Administração apenas está autorizada a estabelecer
exigências aptas a evidenciar a execução anterior de
objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza exigência de
objeto idêntico. Um exemplo serve para esclarecer o
problema. Se pretende contratar obra consistente em
edifício de dez andares. a Administracão não poderá
excluir licitante ue'á te a executado edifício de nove
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andares. É aue a aualificacão cara edificar crédio com dez
andares não é substancialmente diversa daauela exigida
Rara crédio de nove andares..."1 (Grifo Nosso)
A limitação ao número de atestados

11.6. Não bastassem os quantitativos estabelecidos, o mesmo dispositivo
editalício estabelece limitação ao número de atestados (m6ximo de três) a
serem utilizados para comprovação da experiência da concorrente nos
serviçoselencados nos lotesque o seguem.
11.7.

Entretanto,é praticamenteimpossível
para asconcorrentesatendertal

exigência, ou seja, comprovar sua competência técnica na execução de
toda a gama de serviçosdescritosnos referidos lotes com a apresentação
de apenas três atestados, sendo certo que somente poderó fazê-lo a
empresa que tiver executado exatamente o mesmo serviço ora licitado
anteriormente ou que fizer uso de um número maior de atestados que o
estabelecido no Edital.
11.8.

É tão difícil a comprovação exigida que constitui verdadeira

coincidência uma empresa conseguir comprovar execução de serviçostão
variadose em tais quantitativos,com a entrega de somente trêsatestados.
11.9. Além do que, não é condizente com os propósitos da licitação e seus
princípios prescrever exigência tão rigorosa às concorrentes. Neste sentido,
vale citar as palavras do IlustreTOSHIOMUKAI:

"A fase de licitação destina-se a verificar as condições
mínimas da empresa, em vindo a ser contratada pela
Administração,para dar conta de suasobrigações, no sentido
técnico, econônico-financeiro e jurídico "2 (Grifo nosso)
11.10. O

relevante é constatar se a concorrente possui competência

comprovada em execução de serviçosde envergadura equivalente à do
objeto do edital, ou seja, se já obteve êxito em obras de complexidade
compatível com a presente.Istoé o que basta para evidenciar sua aptidão
para participar do certame.
1 Marçal JustenFilho,

in Comentáriosà Lei de Licitaçõese ContratosAdmilÚstrativos,Ed. Dialética,88edição,

2000,p. 344;
2ln EmpresaPrivadanasLicitaçõesPúblicas,Editoraftlas, edição2000,pg. 59;
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O que significaque, se uma empresa comprova seu gabarito na

execução de serviços similares ou compatíveis como objeto licitado,
Independentemente do número de atestadosjuntados, demonstraa mesma
capacidade de outras empresasque tenham executado um único serviço
nas exatas condições do Edital,razão pela qual excluí-la do certame não
passade medida restritivaa sua participação.
11.12. Assim,as exigênciasimpugnadassão ilegaise

tomam impraticóvelo

princfpio do maior número de participantes no processolicltatório,em razão
dos elevados quantitativos estabelecidos e, também, por conta da
impossibilidade de juntar mais de três atestados para comprovação de
aptidão em cada serviço.
A necessidade de manter a possibilidade de somatória de acervos dos
consorciandos para atendimento às exigências do Edita/.

11.13.O item 14.9.3esclarece que, no que se refere à qualificação técnica,
"seró admitido o simplessomatóriodos acervos de cada consorciando para
atendimento do Edita/." É Importantíssimaa manutenção de tal disposição,
sendo certo que eventual modificação fere os princípiose a finalidade da
licitação, eis que isto implicaria em grande restrição à participação das
concorrentes no certame.
11.14.Isto significa que, uma vez determinado que para os casos de
consórcio somente serão consideradas as somatórias de experiências das
empresasque o integram nas proporçõesde participação de cada empresa
no consórcio, poucas empresas ou consórcios atingirão os quantitativos
exigidospara continuar na concorrência.
11.15.Tal limitação não pode ser permitida porque carece de razões
técnicas para justific6-la, pois independentemente do percentual financeiro
de participação de uma empresa no consórcio, a execução do escopo
contratual ser6 realizada pelo consórcio em sua totalidade, ou seja, serão
somadasas aptidões de cada consorciando em sua integralidade.
11.16.De fato, a formação do consórcio tem por objetivo justamente

propiciar que empresas que não tenham condições de participar
isoladamente da licitação possamfazê-lo quando unem suasexperiênciase
habilidades específicas. O espírito da
! lei é exatamente o de aumentar o
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número de participantes e acirrar a concorrência e eventual alteração no
dispostono item 14.9.3vai de encontro ao objetivo da lei.
11.17.

Porém, se considerada a participação do consorciando na

qualificação técnica apenas na proporção de sua participação financeira
no consórcio, muitas vezes,a empresa que tem condições de comprovar
individualmente sua competência profISsionalem determinado serviço,fica
impossibilitada de fazê-lo se participar em consórcio, em razão do
percentual de sua participação financeira, sendo tolhido injustamenteseu
direito à concorrência.
11.18.Além do que, obviamente que o consorciando que apresenta

atestado que comprova sua experiência na execução da totalidade do
serviço exigido, demonstra que detém a qualificação necess6ria à
realização do objeto do certame, esteja ele participando da concorrência
por meio de consórcio ou não, poisa empresa não perde sua capacidade e
gabarito profissionalao integrar no consórcio. Assim,uma vez demonstrada
sua habilidade, esta não pode serdesconslderada.
11.19.Por fim, o artigo 33, Inciso 111,
da Lei 8.666/93, inclusive, estabelece
claramente que a qualificação técnica de um consórcio, apura-se pelo
somatório dos quantitativos de cada consorciado, não se manifestando
quanto à proporcionalidade das partes consorciadas, também por esta
razão, permitir a participação do consorciando apenas na
proporcionalidade de sua participação financeira no consórcio é conceito
eivado de nulidade.
11.20.

Assim,o disposto no item 14.9.3tem de ser respeitado, na medida em

que uma possfvel alteração em seu texto venha a significar a restrição ilegal

ao universode participantesda concorrência, o que se impugna desde já.
A restrição ilegal ao universo de participantes da concorrência
11.21.As exigências estabelecidos no item 14.4, alfnea C e eventual
alteração no item 14.9.3provocam diminuição significativa às possibilidades
dos candidatos à licitação, restringindo Ilegalmente o número de
participantes, agredindo o direito à participação e à livre concorrência da
maioria das empresas interessadas na execução do objeto do certame,
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tendo em vista as dificuldades e complicações oriundasdas condições que
foram estabelecidos.
11.22.Vale lembrar que é vedado à Administração estabelecer exigências
que venham a comprometer a ampla participação objetivada em
concorrências públicas. CARLOSARISUNDFELD
ensina que "a competição,
tão ampla quanto possível,é o valor fundamental a preservar', asseverando
ainda estar a Administração "obrigada a ensejó-la, favorecê-la, estimu/ó-la,
jamais podendo opor-lhe limites,barreirasou dificuldades dezarrazoadas."3
11.23.Portanto, verifica-se claramente que não é possívelà Administração
exceder o previsto.Isto é, as exigênciascabíveis são apenas e tão somente
aquelas que, caso não cumpridas, inviabilizam o efetivo cumprimento do
contrato.
11.24. A Lei 8.666/93, no já citado artigo 3°, ressalta a igualdade entre os
participantes da concorrência e veda a restrição Injustificada ao seu
número:

"Arf. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da iaualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que Ihes são corre/atos.
§ 1Q É vedado aos agentespúblicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de

convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restriniam ou frustrem o seu caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinçÕes em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou i"e/evante
para o específico objeto do contrato;" (grifo nosso)

in Licitação e conU'ato Administrativo, Malheirois Editores, 2&Edição, 1995, p. 16;
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11.25.Nota-seabsoluta ilegalidade nas cláusulasexaustivamenteabordadas,
já que trazem (item 14.4,alínea C) ou podem trazer (item 14.9.3,se alterado)
determinações que não têm qualquer respaldo na ConstituiçOoFederalou
na Leide Licitações.
11.26. HELY LOPESMEIRELLEStambém se manifesta sobre a isonomiaentre as

empresas que concorrem ao certame:

"A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da
discriminação entre os participantes do certame, quer
através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam
uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento

faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais." 4

11.27.Dessa forma, a licitação visa possibilitar a participação do maior
número possívelde pretendentes a contratar com a AdministraçãoPública,
em um processoseletivo que Ihespermita igualdade de condições, fazendo
com que o Poder Público possa pactuar com aquele que ofereça as
melhorescondiçÕestécnicas e econômicas.
11.28.Qualquer desvio desserumo, que objetive ou venha a limitaro universo
de participantes e, conseqüentemente, a livre concorrência, caracteriza
infração à ordem econômica, sendo passível de punição,
independentemente de culpa, conforme previsto no artigo 20, da Lei
8.884/94.
11.29.Note-se que, para a caracterização da irregularidade, basta o perigo
de prejuízo à livre concorrência, independentemente da vontade do
agente. Ora, a partir do momento em que se faz exigências ilegais ou
desnecessárias,prejudicando a participação de concorrentes que têm
condições de executar o objeto do concurso, é evidente que se está
infringindoa ordem econômica, em virtude do prejuízoà livre concorrência,
ainda que tal prejuízoseja apenas potencial.
11.30. Verificada,portanto, a

ilegalidadedos itens impugnados(item 14.4,

alínea C) e a possibilidadede que tome-seeivado de ilegalidade outro item
(14.9.3),porque restringemou podem restringirinjustificadamenteo universo
de concorrentes,devem serexcluídosdo texto editalício ou adaptados (item
in Direito Administrativo Brasileiro, 18&Ediçãq,MalheirosEditores,p. 249.
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14.4,alínea C), ou ainda, mantidos (item 4.9.3),de maneira que permitam a
ampla participação das licitantes.
III - O PEDIDO

111.1.Diante do exposto,requer-seo acolhimento da presente Impugnação,
de forma a afastar as exigências abusivas e ilegais acima mencionadas,
contidas no Editalde Concorrência n° 477/2005-00.
111.2.

Casoassimnão entendaestaComissão,o que se mencionaapenasa

título de argumentação e sem a renúncia aos recursoscabíveis,requer a ora
IMPUGNANTEque se evidencie a conformidade e necessidade das
exigências,contra as quais aqui se insurge,com o disposto tanto na Lei de
Licitaçõesquanto na ConstituiçãoFederal.
Termosem que,
P.deferimentoy
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